فرع النسائية والتوليد

الرؤيــة :
تدرٌس مادة النسائٌة والتولٌد للمراحل التدرٌسٌة الرابعة والخامسة والسادسة بثالث أبعاد رئٌسٌة
 -1المعلومات
 -2المهارات
 -3الموالف بأحدث الطرق العلمٌة بناءا" على الطب المبنً على الدلٌل واحدث المراجع الطبٌة المتمدمة

الرسالــة :
تخرج أطباء بكفاءة عالٌة ذوي مهارات ومعلومات لٌمة لادرٌن على أداء مهنتهم الممدسة فً كل ما ٌتعلك بصحة
المرأة وحاالت االنجاب والحاالت الطارئة بصورة فعالة فً المجتمع.

االهـــداف:
تدرٌس مادة االمراض النسائٌة والتولٌد لطلبة الدراسات االولٌة وللمراحل الرابعة والخامسة والسادسة
واالشراف على تدرٌب طلبة الدراسات العلٌا ( دراسة المجلس العرالً والعربً والدبلوم العالً واالشتران بتدرٌب
طلبة طب األسرة فً مادة النسائٌة البورد العرالً والدبلوم العالً فً اختصاص طب األسرة ).
ان البرنامج األكادٌمً السرٌري لفرع النسائٌة والتولٌد ٌمكن طالب الدراسة االولٌة فً كلٌة طب الموصل للمراحل
الرابعة والخامسة من تحدٌد المكونات المعرفٌة للمواضٌع التالٌة فً النسائٌة والتولٌد باإلضافة الى اكتساب
المهارات العملٌة من خالل التدرٌب السرٌري .

مشاكل الوالدات  :وتشمل
تذكٌر بتشرٌح وفسلجة الجهاز االنثوي
-1
دراسة الحمل الطبٌعً
-2
دراسة مشاكل الحمل فً االشهر االولى من اسماط وحمل خارج الرحم والحمل العنمودي
-3
الوالدات الطبٌعٌة والغٌر طبٌعٌة
-4
النزف لبل الوالدة
-5
 -6االمراض الباطنٌة اثناء الحمل من ارتفاع ضغط الدم والسكري والتهاب المجاري البولٌة وغٌرها
دراسة عدم تطابك دم االبوٌن وتاثٌره على الجنٌن
-7
لصور المشٌمة وتاثٌره على الجنٌن
-8
الوالدات المتاخرة
-9
 -11موت الجنٌن داخل الرحم

 -11الحمل المتعدد ( التوأم)
 -12اختالفات السائل االمنٌوسً
-13

تعجٌل وتحفٌز الوالدة

-14
-15

-16

النزف بعد الوالدة
العملٌات الجراحٌة للوالدة
احصائٌات الوالدة

مشاكل االمراض النسائية  :وتشمل
 -1التهابات الجهاز التناسلً االنثوي
 -2التشوهات الخلمٌة للجهاز التناسلً االنثوي
انمطاع الطمث
-3
 -4النزف الرحمً الغٌر طبٌعً
 -5العمم تشخٌصه وعالجه
 -6مشاكل سن الٌاس
 -7االورام الحمٌدة والخبٌثة للجهاز التناسلً
 -8مشاكل سلس البول لدى النساء
 -9سموط الرحم وجدار المهبل
 -11موانع الحمل فوائدها ومشاكلها
العملٌات الجراحٌة النسائٌة
-11

أما بالنسبة لطلبة الصف السادس فالمنهاج هو الدوا م فً مستشفى الخنساء التعلٌمً حٌث ٌطلعون على األمراض
النسائٌة ومشاكل الحمل أثناء دوامهم فً ردهات المستشفى كما ٌسمح لهم بدخول صالة الوالدة وصالة العملٌات
والطوارئ لالطالع على الحاالت المرضٌة الطارئة والعملٌات الجراحٌة كما ٌداوم الطلبة فً مركز صحً المدس
لالطالع على رعاٌة الحوامل اثناء فترة الحمل كما ٌعطى للطلبة حلمات نماشٌة أسبوعٌة بأحد المواضٌع المهمة .

ومن أهداف الفرع تمدٌم أفضل الخدمات العالجٌة واالستشارٌة للمرضى فً المستشفٌات التعلٌمٌة من لبل أعضاء
الفرع إضافة الى واجباتهم التدرٌسٌة من خالل ممارستهم مهنة الطب كاختصاصً  /استشاري نسائٌة وتولٌد فً
المستشفٌات التعلٌمٌة.
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